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Det riktiga valet…..
…..för alla jobb

En 

maskin 

fler än 170 

redskap

Timmergrip, winsch, träsax, dumper, hydraulisk 
flistugg, flistugg, vedklyv, stubbfräs
 …med mera
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MultiOne...
                 ….mångsidigheten själv

Grävjobb

Grävaggregat ”Mini”, kombiskopa 4x1, kedjegrävare, 
svängande schaktblad, jordborr, planeringsgaller, 
grävaggregat …med mera 



Grönytesektorn
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MultiOne...
                 ….mångsidigheten själv

Gräsklippare, krukklämma, rotorklippare 
med uppsamlare, gräsmatteluftare, 
rotorklippare, häcksax, vertikalskärare, dumper, 
stensättningsfräs, såmaskin …med mera 



Underhåll
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Låga driftkostnader….
                     …..stor produktivitet

Snöplog, sand- och saltspridare, roterande borste, 
högtryckstvätt, bygglift, snöslunga, solcellstvätt, 
snökäppsborr, gatutvätt, sopmaskin, trailer, 
borstning/dammsug, dumper ...med mera



Lantbruk
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Låga driftkostnader….
                     …..stor produktivitet

Balgrip, gödselgrep, fräs, balspjut, fodermaskin, 
ensilagegrip, ridebaneharv, rotorklippare, rotorharv, 
riv, stubbfräs, spruta, gödselspridare, stenrivare, 
rostfri tippdumper, trädskakare med uppsamlare, 
trimmer …med mera



Byggen
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Kompakta dimensioner……..
….lättflyttad och smidig

Kran, betongblandare, kraftig dumper, skopkross, 
avstrykare, betongutläggare, hydraulhammare, 
schaktblad, asfaltutläggare, pallgaffel, elevator 
...med mera



MultiOne serie 1 är 
användarvänlig, bekväm 
och säker.
Den kompakta maskinen 
är bakhjulsstyrd och kan 
praktiskt taget svänga 
runt sin egen axel och 
därmed ta sig fram i 
trånga utrymmen.
Med pedalstyrd 
hydrostatisk transmission 
3WD med fram/back är 
den kompakta maskinen 
enastående lättmanövrerad 
oavsett terräng.

1 SERIEN
Den kompakta och 
midjestyrda serie 5 
kombinerar prestanda 
med låga driftkostnader.

Unik teleskoparm och 
kompakta dimensioner 
gör serie 5 till det 
självklara valet för 
den som behöver 
teleskoparmens 
räckvidd och smidig 
manövrering i trånga 
utrymmen. Egenskaper 
som värdesätts av 
proffsanvändare och 
andra.

5 SERIEN

MultiOne serie 1 är 
användarvänlig, bekväm 
och säker.
Den kompakta maskinen 
är bakhjulsstyrd och kan 
praktiskt taget svänga 
runt sin egen axel och 
därmed ta sig fram i 
trånga utrymmen.
Med pedalstyrd 
hydrostatisk transmission 
3WD med fram/back är 
den kompakta maskinen 
enastående lättmanövrerad 
oavsett terräng.

2 SERIEN
I serie 6 har MultiOne 
fortfarande behållit 
kompakta dimensioner 
med förbättrat prestanda. 
En verklig allround-maskin 
för nästan alla behov.

Fler än 170 redskap och 
tillbehör och bra med kraft 
i en kompakt förpackning 
medverkar till att göra 
maskinen oumbärlig i det 
dagliga arbetet.

6 SERIEN

Med serie 9 talar vi om 
oöverträffade prestanda 
när man ser till förhållandet 
mellan lyftkapacitet och 
tjänstevikt. Synnerligen 
god valuta för pengarna 
för entreprenören eller 
lantbrukaren som letar 
efter en riktigt vass 
minilastare; kraftfull och 
kompakt.
Serie 9 matchar kraven på 
mer krävande användning 
där god lyftförmåga och 
påskjutningsförmåga 
krävs.

9 SERIEN

Med serie 8 har MultiOne 
tagit fram en maskin 
särskilt för dig som 
behöver en stryktålig 
midjestyrd minilastare med 
gott vrid i motorn och hög 
körhastighet. Lyftförmåga 
upp till 1 600 kg.
Du som har många 
arbetstimmar per dag 
kommer att värdesätta 
kraften, skjut- och 
lyftförmågan och den 
goda komforten. Med 
lyxhytten (tillbehör) blir du 
praktiskt taget oberoende 
av vädret.

8 SERIEN
Imponerande lyftförmåga, 
hög körhastighet, makalös 
förmåga att skjuta på. 
MultiOnes serie 10 är 
verkligen i en klass för sig. 
Lyftförmågan stannar inte 
förrän vid 2 690 kg och max 
körhastighet är 40 km/h.
Motor, manövrering, 
komfort, säkerhet, 
bruksvärde – allt har 
optimerats i denna maskin 
som sätter ribban högt. 
Något kanske för våra mest 
krävande proffskunder. 
Dags för en provkörning!

10 SERIEN

7-serien är en verklig 
vinnare med sin 
kombination kraft, 
hastighet och smidighet.

Kraftfull motor och 
direktdrivning med 
radialkolvpumpar ger hög 
körhastighet och rejält 
med kraft för påskjut 
och lyft. Ny ram och 
teleskoparm säkrar god 
lyfthöjd och smidighet.

7 SERIEN
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MultiOne
oavsett
behov

ÅterförsäljareMultiOne s.r.l. 
Via Palù 6/8 - 36040 - Grumolo delle Abbadesse
VICENZA -  Italy
Ph. +39 0444 264600 - Fax +39 0444 389260
info@multione-csf.com - www.multione.com
Den information och de bilder häri tillhandahålls för illustrativa 
ändamål och är inte bindande för MultiOne som förbehåller 
sig rätten att ändra dem när som helst utan föregående 
meddelande. ©2015 MultiOne. Inte alla modeller och inte 
alla redskap finns tillgängliga på alla marknader. Alla rättig-
heter förbehållna.
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